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MOTTO 

 

“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya 

dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain”. 

(William Wordsworth) 

 

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya tentang keindahan mimpi-

mimpi mereka”. 

(Eleanor Roosevelt) 

 

“Hidup penuh dengan tantangan tetapi tantangan hidup menjadi bermakna 

jika diisi dengan tantangan beribadah kepada-Nya”. 

(Supardi H) 

 

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 

bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu 

semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”. 

(Mahatma Gandhi) 
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MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS 

KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR” 

ABSTRAK 

LATAR BELAKANG: Motivasi belajar diartikan sebagai suatu dorongan yang menuntun 

seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan, motivasi pada seseorang akan 

mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan 

sedangkan prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapa seseorang setelah 

melakukan suatu kegiatan yang diberikan atas pengukuran tertentu. Prestasi belajar yang 

dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor 

eksternal) individu. 

TUJUAN :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara 

motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan dokter fakultas 

kedokteran universitas muhammadiyah Makassar. 

METODE: Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei analitik dengan 

pendekatan cross sectional studi. Sebagai populasi adalah mahasiswa program studi 

pendidikan dokter fakultas kedokteran universitas muhammadiyah makassar. Sampel 

berjumlah 159 orang secara Total  sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. 

Data dianalisa dengan menggunakan uji Chi Square dengan program SPSS 16,0 for 

windows. 

HASIL: Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar mahasiwa mempunyai motivasi 

belajar yang kuat dengan prestasi belajar yang baik (45,3 %). Sedangkan mahasiswa yang 

mempunyai motivasi belajar lemah dengan prestasi belajar kurang (30,8 %). Melalui uji 

Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan 

prestasi belajar mahasiswa dengan nilai p = 0,000. 

KESIMPULAN: Dari hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan  antara motivasi 

belajar dan prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan dokter fakultas 

kedokteran universitas muhammadiyah makassar 



 
 

Kata kunci: Motivasi belajar dan Prestasi belajar. 
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Supardi H. (10542018010) 

Ummu Kalzum Malik, dr. 

“THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING MOTIVATION AND LEARNING 

ACHIEVEMENT OF MEDICAL EDUCATION STUDENTS OF FACULTY OF 

MEDICINE MUHAMMADIYAH MAKASSAR UNIVERSITY” 

ABSTRACT 

BACKGROUND : The learning motivation are defined as an encouragement which leads a 

person to achieve what is desired, the incentives will create a behavior to achieve the 

objective of satisfaction and the student’s achievement is maximum results which someone 

achieved after an undertaking activities given to a specified measurement. The student’s 

achievement is the result of interactions among many factors that influence the inside 

(internal factor) and the outside (external factor) of individual. 

OBJECTIVE : The objective of this study is to identify and analyze The Relationship 

between Learning motivation and learning achievement of medical students of faculty of 

medicine muhammadiyah Makassar university. 

METHODS : The research design of this study is a survey with a cross sectional analytic 

study. The populations of this study are the medical students of faculty of medicine  

muhammadiyah Makassar University. The total samples are 159 people with by using  

total sampling. The instrument of this research is using questionnaires. The data were 

analyzed using Chi Square test with SPSS 16.0 for windows.  

RESULTS : The result of this study has acquired the majority of students who have high 

learning motivation with good achievement ( 45,3 % ).While students who have low 

learning motivation with low achievement  ( 30.8 ).Through the trial chi square shows that 

there is a significant difference between learning motivation and learning achievement 

with p = 0,000. 

CONCLUSION : This study shows that there is relationship between learning motivation 

and learning achievement of medical student of faculty of medicine Muhammadiyah 

Makassar University. 

Keywords: Learning Motivation and Learning Achievement  



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

          Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar merupakan perguruan tinggi swasta yang bertujuan untuk 

mendidik dan mencetak tenaga-tenaga dokter sesuai dalam visinya  bahwa menjadi 

program studi kedokteran yang terunggul dan terpercaya dengan luaran dokter yang 

beretika, bermoral islami dan bernuansa global pada tahun 2020.
1
 Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia sudah merupakan suatu keharusan bagi bangsa indonesia apalagi 

pada era globalisasi ini yang menuntut kesiapan setiap bangsa untuk bersaing secara 

bebas. Pada era globalisasi hanya bangsa-bangsa yang berkualitas tinggi yang mampu 

bersaing atau berkompetisi di pasar bebas. Dalam hubungannya dengan budaya 

kompetisi tersebut adalah pendidikan. Pendidikan memegang peran penting dan 

strategis karena merupakan salah satu wahana untuk menciptakan kualitas sumber 

daya manusia, oleh karena itu sudah semestinya kalau pembangunan sektor 

pendidikan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah. 

          Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan (formal), mempunyai misi dan 

tugas yang cukup berat, juga bisa dikatakan bahwa sekolah berperan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti menumbuhkan, memotivasi dan 

mengembangkan nilai-nilai budaya yang mencakup etika, logika, estetika dan 

praktika, sehingga tercipta manusia yang utuh dan berakar pada budaya bangsa.
2 

Pendidikan menjadi hal yang penting dalam menciptakan dan mengembangkan 

kepribadian serta perkembangan jiwa seseorang kelak. Pendidikan merupakan suatu 



 
 

upaya yang dilakukan  secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945. 

Pendidikan nasional adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3 

         Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu disebut motivasi. Motivasi adalah 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

belajar itu tercapai.
4 

Sebagaimana yang dikutip oleh Hesron tiku rante dalam peranan 

motivasi dalam belajar mengatakan bahwa dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan 

arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu 

dapat tercapai. Sejalan dengan hal itu motivasi belajar lebih mengutamakan respon 

kognitif, yaitu kecenderungan siswa untuk mencapai aktivitas akademis yang 

bermakna dan bermanfaat serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari 

aktivitas tersebut. Siswa yang memiliki motivasi belajar akan memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan, membaca materi sehingga bisa memahaminya, dan 

menggunakan strategi-strategi belajar tertentu yang mendukung. 

         Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang berdasarkan 

praktik atau pengalaman baru. Perubahan tingkah laku tersebut terjadi akibat interaksi 

dengan situasi yang ada bukan terjadi dengan sendirinya karena kedewasaan 



 
 

seseorang. Segala potensi yang dimiliki mahasiswa dapat dikembangkan sendiri 

maupun dengan bantuan dosen melalui proses pembelajaran. Belajar merupakan 

kegiatan inti/pokok dalam suatu proses pendidikan. Keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami mahasiswa. Mahasiswa 

mempunyai kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar berupa keinginan, 

perhatian, kemauan atau cita-cita. Kekuatan mental yang mendorong mahasiswa 

belajar disebut motivasi belajar. Motivasi belajar dimiliki oleh mahasiswa yang 

menyadari bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan sehingga ia akan berusaha 

sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
5 

          Hasil belajar mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran disebut dengan 

prestasi belajar. Prestasi belajar digunakan sebagai indikator penguasaan kompetensi 

mahasiswa terhadap bahan ajar. Prestasi tinggi dapat dicapai dengan ketekunan belajar 

yang terbentuk dari adanya motivasi belajar yang akan mengarahkan perilaku 

mahasiswa pada pencapaian prestasi belajar yang maksimal.
5 

          Masalah ini penting untuk diteliti, karena motivasi merupakan aspek yang 

sangat menentukan terhadap keberhasilan mahasiswa, baik selama mengikuti 

pendidikan maupun setelah selesai mengikuti pendidikan nantinya. Dalam poses 

pembelajaran, motivasi sangat besar peranannya terhadap pencapaian prestasi belajar. 

Dengan adanya motivasi, dapat menumbuhkan minat belajar mahasiswa. Bagi 

mahasiswa yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai keinginan untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Masalah tersebut menyebabkan mahasiswa 

yang memiliki intelegensi yang cukup tinggi menjadi gagal karena kekurangan 

motivasi, sebab hasil belajar itu akan optimal bila terdapat motivasi yang tepat. 

          Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi dalam proses belajar mengajar adalah 

peran pengajar/pendidik akademik (Dosen) sebagai motivator yang pada dasarnya 



 
 

dapat mengembangkan proses interaksi yang edukatif sehingga tercipta suasana 

belajar yang optimal yang diharapkan, sehingga tingkat prestasi mahasiswa dapat 

tercapai dengan optimal sesuai yang diharapkan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

           Berdasarkan uraian dari latar belakang maka dapat di rumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan antara motivasi belajar dan prestasi 

belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar ?. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar (PSPD FK Unismuh Makassar). 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa PSPD 

FK Unismuh Makassar. 

b. Mengetahui hubungan antara tingkat motivasi belajar dan prestasi belajar 

mahasiswa PSPD FK Unismuh Makassar. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Sebagai pengalaman berharga dan menambah wawasan peneliti dalam rangka 

penerapan ilmu yang telah diperoleh untuk dapat diterapkan. 

 



 
 

 

2. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait untuk menentukan langkah yang 

tepat dalam rangka pengembangan prestasi belajar mahasiswa. 

3. Bagi Instansi 

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

kurikulun pendidikan dan dapat dijadikan bahan acuan dokumentasi ilmiah 

sebagai sumber pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG MOTIVASI 

1. Pengertian Motivasi 

      Umumnya orang menyebut dengan “motif” untuk menunjukkan mengapa 

seseorang itu berbuat sesuatu. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.Motivasi berpangkal dari kata 

motiv yang diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Motif sebagai 

suatu disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju ke tujuan tertentu, 

tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi, ataupun kekuasaan. Motivasi adalah 

keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu motif telah dihubungkan 

dengan suatu pengharapan yang sesuai, misalnya saja suatu perbuatan akan dapat 

mencapai tujuan motif yang bersangkutan.
6 

      Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan di dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Pada 

intinya bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan 

sebab seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar dengan baik. Pengertian ini mengandung tiga elemen 

penting sebagai berikut :
7 

1. Bahwa motivasi ini mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. 



 
 

Perkembangan motivasi akan membawa beberapa energi di dalam system 

Neurophysiological yang ada pada organisme manusia, karena menyangkut 

perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu sendiri muncul dari dalam 

diri manusia). Penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/feeling afeksi seseorang. Motivasi 

relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan afeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena ada tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi yaitu tujuan. Motivasi dapat juga 

dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, jadi motivasi ini dapat 

dirangsang oleh faktor dari luar, walau motivasi itu sendiri tumbuhnya dari 

dalam diri seseorang. 

      Motivasi juga dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang menuntun seseorang 

untuk mencapai apa yang diinginkan. Motivasi adalah suatu proses untuk 

menggalakkan suatu tingkah laku supaya dapat mencapai maklumat-maklumat 

yang tertentu. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku 

yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.
8 

      Para ahli psikologi juga mendefinisikan motivasi sebagai suatu proses internal 

(dari dalam diri seseorang) yang mengaktifkan, membimbing, dan mempertahankan 

perilaku dalam rentang waktu tertentu. 
9,10 

Dalam bahasa sederhana, motivasi 

adalah apa yang membuat anda berbuat dan menentukan arah mana yang hendak 

anda perbuat. Motivasi dapat berbeda dalam intensitas (kekuatan) dan arah.
 



 
 

      Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang dalam melaksanakan 

kegiatan yang mendorong pencapaian tujuannya yang berasal dari dalam diri 

maupun dari luar diri seseorang, Uno menyatakan bahwa “motivasi adalah 

kekuatan dari dalam diri maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya”. Berdasarkan 

pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

tingkah laku kearah yang lebih baik melalui proses pengalaman baru yang 

dilakukan seseorang dalam lingkungan belajar.
11 

       Setiap motivasi bertalian erat dengan suatu tujuan, yang kemudian 

membangkitkan aktivitas-aktivitas individu. Aktivitas-aktivitas itu mempunyai tiga 

fungsi yaitu (1) mendorong manusia untuk berbuat, (2) memberikan arah terhadap 

perbuatan itu, dan (3) menyeleksi dan menentukan perbuatan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuannya. 

      Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu : kebutuhan, dorongan dan 

tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidak seimbangan antara apa 

yang ia miliki dan apa yang ia harapkan; dorongan merupakan kekuatan mental 

untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan; sedangkan tujuan 

adalah hal yang ingin dicapai oleh seseorang individu, artinya tujuanlah yang 

mengarahkan perilaku seseorang itu. 

Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri individu (peserta didik) yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 

dan yang memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subyek belajar itu dapat tercapai. 

 



 
 

2. Asal dan perkembangan Motivasi 

      Seorang anak sejak lahir telah membawa motif-motif atau dorongan-dorongan 

tertentu. Makin dewasa anak itu makin mengalami perkembangan motif melalui 

proses belajar, yang disebut motif-motif yang dipelajari (learnerd motive). 

Dorongan yang timbul dari dalam diri pribadi seseorang sifatnya lebih lestari 

dibandingkan dengan motivasi karena pengaruh dari luar. Perilaku karena dorongan 

dari dalam dirinya akan lebih terarah dan konsisten dalam mencapai tujuannya. 

Sebaliknya perilaku yang terjadi karena pengaruh dari luar, perilaku itu akan 

kurang terarah, tidak konsisten dan sering mengalami pasang surut. Demikian juga 

aktivitas belajar setiap mahasiswa tidak sama, tergantung pada motivasi mereka 

masing-masing. 

3. Teori Tentang Motivasi 

Ada cukup banyak teori-teori tentang motivasi yang telah dikemukakan oleh 

para ahli antara lain :
12 

a. Teori motivasi kebutuhan Maslow 

Maslow menyusun suatu teori tentang kebutuhan manusia yang bersifat 

hirarkis dan dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

1) Kebutuhan Defisiensi 

Adalah kebutuhan-kebutuhan fisiologis keamanan, dicintai serta diakui 

dalam kelompoknya dan harga diri/prestasi. Kebutuhan ini tergantung pada 

orang lain. 

 

 

 



 
 

2) Kebutuhan Pengembangan 

Adalah kebutuhan anktualisasi diri, keinginan untuk mengetahui dan 

memahami dan yang terakhir kebutuhan estetis. Kebutuhan ini tidak 

memerlukan orang lain, ia menjadi lebih tergantung pada diri sendiri. 

b. Teori Dorongan (Drive Theories) 

      Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku seseorang didorong kearah suatu 

tujuan tertentu karena adanya suatu kebutuhan. Dorongan tersebut adalah 

sesuatu yang dibawa sejak lahir atau bersifat intrinsic. Dorongan dapat 

dipelajari dan berasal dari pengalaman-pengalaman dimasa lalu, sehingga 

berbeda untuk tiap orang. 

c. Teori Motivasi Kompetensi (Competence Motivation) 

Teori ini berasal dari Robert White, yang menyatakan bahwa setiap manusia 

mempunyai keinginan untuk menunjukkan kompetensi dengan menaklukkan 

lingkungannya. 

d. Teori Fisiologi 

Teori ini juga disebut Behaviour Theories, menurut teori ini semua tindakan 

manusia itu berakar pada usaha memenuhi kepuasan dan kebutuhan organik 

atau kebutuhan untuk kepentingan fisik atau disebut sebagai kebutuhan primer, 

sperti kebutuhan tentang makanan, minuman udara dan lain-lain yang 

diperlukan untuk kepentingan tubuh seseorang. 

e. Teori Psikoanalitik 

Teori ini mirip dengan teori Intrinsik, tetapi lebih ditekankan pada unsur-unsur 

kejiwaan yang ada pada diri manusia. Bahwa setiap tindakan manusia karena 

adanya unsur pribadi manusia yakni Id dan Ego. 

 



 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Belajar 

      Pengertian Belajar adalah suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan 

yang ditempuh seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Sehingga pemahaman 

tentang arti belajar sangat diperlukan oleh para pendidik, agar didapat pemahaman 

yang benar tentang belajar dan membantu pencapaian hasil belajar siswa yang 

berkualitas. 

      Melalui belajar kita dapat mengalami suatu perubahan kearah yang lebih baik yang 

dapat dilihat dari pribadi manusia itu sendiri yang ditampakkan dalam bentuk 

perubahan peningkatan kualitas tingkah laku yang dimiliki. Belajar memberikan 

peningkatan akan kecakapan, pengetahuan sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir dan lain-lain. 

      Belajar adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Kegiatan belajar dapat berlangsung dimana-mana, misalnya di lingkungan keluarga, di 

sekolah, dan di masyarakat, baik di sadari maupun tidak disadari, atau dengan 

disengaja atau tidak disengaja. 

      Pendapat lain mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

didalam kepribadian manuisa, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. 

Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan seseorang 

diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan, maka 

orang tersebut sebenarnya belum mengalami proses belajar atau dengan kata lain ia 

mengalami kegagalan didalam proses belajar.
13 



 
 

      Belajar akan lebih baik apabila subyek belajar mengalami atau melakukannya, 

belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik menuju perkembangan pribadi 

seutuhnya. Belajar juga dapat diartikan sebagai usaha penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang sebagian bertujuan untuk membentuk kepribadian seutuhnya.
4
 

Suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan 

tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena 

adanya interaksi individu dalam lingkungannya.
14 

      Melihat beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

usaha yang disengaja unuk mencapai perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap antara sebelum belajar dan sesudah belajar  sebagai hasil pengalaman 

dan interaksi individu tersebut dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya belajar. 

      Kemampuan belajar siswa sangat menentukan berhasil tidaknya dalam proses 

belajar. Didalam proses belajar tersebut, banyak faktor yang mempengaruhinya, antara 

lain sikap, minat, kebiasaan belajar, konsep diri dan motivasi.
16

 Lima faktor yang 

mempengaruhi belajar akan diuraikan dibawah ini. 

a. Sikap 

      Sikap sebagai suatu kesiapan mentalatau emosional dalam beberapa jenis 

tindakan pada situasi yang tepat. Sikap adalah sesuatu kesiapan mental dan saraf 

yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung kepada 

respon individu terhadap semua objek atau yang berhubungan dengan objek itu. 

Sikap dapat memberikan arah pada perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang, sehingga sikap dapat diartikan sebagai cenderung perilaku.
16 

 

 



 
 

b. Minat 

      Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu aktivitas. Minat 

dapat ditunjukkan melalui pernyataan lebih menyukai salah satu hal dari pada hal 

lainnya.
16 

c. Kebiasaan belajar 

      Kebiasaan belajar merupakan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri 

siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan 

pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Siswa yang mempunyai 

kebiasaan belajar yang baik tentunya akan memperoleh prestasi yang baik.
16 

d. Konsep diri 

      Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiriyang 

menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilaku, isi pikiran dan 

perasaan, serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain. 

Konsep diri berkembang secara bertahap sesuai dengan usia seseorang.
16 

e. Motivasi 

      Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk 

bertingkah laku. Motivasi dapat juga diartikan sebagai dorongan mental untuk 

mempengaruhi seseorang agar melakukan pekerjaan yang diinginkan, sesuai 

dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.siswa yang tidak mempunyai 

motivasi untuk belajar tentunya tidak akan memperoleh hasil prestasi belajar yang 

membanggakan.
11 

      Berikut ini beberapa teori tentang pembelajaran, yang menjelaskan tentang 

proses dimana kita memperoleh pola perilaku. Teori-teori tersebut adalah 

pengondisian klasik, pengondisian operant, dan pembelajaran sosial. Dan terurai 

sebagai berikut :
17,18 



 
 

1. Pengondisian klasik, adalah pengondisian di mana individu merespon 

beberapa stimulasi yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. 

2. Pengondisian operant, adalah jenis pengondisian di mana perilaku 

sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah 

suatu hukuman. 

3. Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar 

melalui pengamatan dan pengalaman. 

 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG MOTIVASI BELAJAR 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

      Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengarui. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi 

sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practic) yang dilandai tujuan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil, dorongan keinginan belajar dan 

harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan adanya kegiatan belajar yang 

menarik.
11 

      Motivasi belajar adalah “kemampuan internal yang terbentuk secara alami 

yang dapat ditingkatkan atau dipelihara melalui kegiatan yang memberikan 

dukungan, memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan, memberikan 

tanggung jawab untuk mengontrol proses belajar, dan memberikan tugas-tugas 

belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Dengan demikian 

siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan memiliki hasrat dan 

keinginan untuk berhasil dalam belajar. Dorongan belajar yang kuat, ulet dalam 



 
 

mengerjakan tugas yang diberikan dalam belajar, dapat mengambil manfaat dari 

apa yang dipelajarinya, memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi, melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan lingkungan belajar yang mendukung keberhasilan 

siswa dalam belajar.
11 

      Motivasi belajar yang timbul berupa dorongan tersebut dapat berasal dari 

dalam diri siswa (intrinsik) sendiri maupun dari faktor luar diri siswa (ekstrinsik) 

yang mempengaruhinya, Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, 

berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penguatan dalam 

belajar yang diberikan guru ( reinforcement) berupa hadiah dan hukuman, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik dan 

sebagainya.
11 

       Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar 

seseorang, tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Motivasi belajar 

adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar atau menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan 

arah pada kegiatan belajar demi pencapai suatu tujuan, motivasi belajar 

memberikan gairah atau semangat dalam belajar sehingga siswa termotivasi kuat 

memiliki energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar.
19 

      Tinggi rendahnya motivasi seorang siswa dapat dipengaruhi oleh banyak hal 

baik berasal dari dalam diri sendiri maupun berasal dari luar yang dapat 

ditimbulkan oleh orang lain termasuk dosen (guru) melalui upaya-upaya tertentu 

yang dapat meningkatkan motivasi. Faktor dari dalam diri mahasiswa yang dapat 

berpengaruh  terhadap motivasi antara lain meliputi : minat, rasa ingin tahu, 

keinginan melaksanakan sesuatu dengan sukses dan sebaik-baiknya, keinginan 



 
 

untuk melaksanakan tugas, tujuan dan harapan belajar. Sedangkan faktor dari luar 

yang mempengaruhi motivasi ditimbulkan oleh guru, orang tua maupun teman  

antara lain berupa pemberian penghargaan atau celaan, pemberian hadiah atau 

hukuman, adanya persaingan, perhatian orang tua dan usaha guru untuk 

membangkitkan motivasi.
19 

      Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terdapat lima kunci bahan yang 

berdampak pada motivasi siswa, yaitu : siswa, guru, content, proses, dan 

lingkungan. Dengan kelima hal tersebut akan dapat menumbuhkan motivasi siwa 

dalam belajar.
34 

      Dengan demikian titik awal dari aktivitas belajar adalah adanya hasrat dan 

keinginan untuk belajar. Keinginan itu timbul karena adanya dorongan dari dalam 

dirinya. Dengan kata lain motivasi merupakan kondisi dalam diri mahasiswa yang 

mendorong dia belajar untuk mencapai tujuannya. 

      Dalam upaya meningkatkan motivasi, mahasiswa tidak harus berjuang sendiri 

tetapi dapat dibantu oleh dosen. Peran dosen digambarkan dalam model ARCS, 

terdiri dari :
7 

 

Attension : Perhatian 

Relevance : Relevansi 

Confidense : Kepercayaan 

Satisfaction : Kepuasan 
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a. Perhatian 

      Perhatian timbul dari rasa ingin tahu. Oleh karena itu merupakan tugas dosen 

untuk merangsang rasa ingin tahu mahasiswa, dapat dilakukan dengan cara 

memberikan suatu yang baru, aneh, lain dengan yang sudah ada, kontradiktif atau 

kompleks.  

Strategi yang dapat digunakan adalah : 

1) Menggunakan metode kuliah yang bervariasi, 

2) Menggunakan metode pembelajaran yang menarik, 

3) Kadang-kadang perlu diselingi humor, 

4) Gunakan contoh-contoh nyata, dan 

5) Gunakan teknik bertanya untuk meningkatkan interaksi. 

b. Relevansi 

      Relevansi menunjukkan hubungan antara materi dengan kebutuhan dan 

kondisi mahasiswa. Motivasi mahasiswa akan terpelihara bila apa yang dipelajari 

dapat memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat. 

Upaya yang dapat dilakukan dosen adalah : 

1) Menjelaskan tujuan instruksional pembelajaran, 

2) Uraian manfaat dari materi yang akan diajarkan dan 

3) Berikan contoh aktual dan nyata sesuai dengan kondisi mahasiswa. 

c. Kepercayaan diri 

      Merasa dirinya kompeten dan mampu merupakan potensi untuk dapat 

berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Ini merupakan salah satu kunci 

untuk menuju kesuksesan seseorang dalam melakukan sesuatu. Selain itu juga 

mempunyai hubungan positif dalam menumbuhkan motivasi seseorang. Makin 



 
 

tinggi kepercayaan dirinya makin besar motivasinya untuk sukses dalam 

mengerjakan atau mempelajari sesuatu. 

Untuk menumbuhkan kepercayaan diri mahasiswa, dosen dapat: 

1) Meningkatkan harapan mahasiswa untuk berhasil, 

2) Memberitahukan persyaratan untuk dapat berhasil dan 

3) Memberikan cara agar mahasiswa dapat mengukur kemampuan diri, sekaligus 

mendapatkan umpan balik tentang kekurangannya. 

d. Kepuasan 

      Keberhasilan seorang mahasiswa dalam mencapai tujuannya akan memberi 

rasa kepuasan pada dirinya. Rasa puas tersebut selanjutnya dapat lebih 

merangsang mahasiswa untuk mencapai tujuan lebih lanjut. Kepuasan dapat 

datang dari dalam diri mahasiswa sendiri, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh 

faktor luar. Misalnya seorang mahasiswa diminta tampil untuk menguraikan 

tentang sesuatu dimuka kelas. Tugas tersebut dilaksanakan dengan lancar dan 

membuat rasa puas pada dirinya bahwa ternyata dia mampu membawakan sesuatu 

dihadapan teman-temannya. Tetapi ternyata dosennya memberikan kritikan 

negatif terhadap penampilannya. Hal ini akan menimbulkan rasa bersalah, malu 

pada diri mahasiswa. Sebaiknya dosen mengemukakan kata-kata yang dapat lebih 

meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa. 

Caranya adalah dengan : 

1) Memberikan kata-kata pujian secara verbal, 

2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menampilkan 

kemampuannya, 



 
 

3) Meminta mahasiswa yang mempunyai kemampuan pengetahuan lebih, 

bersedia membantu temannya yang masih kurang dan 

4) Membandingkan prestasinya yang sudah pernah dicapai dengan prestasi saat 

ini. Jangan membandingkan dengan prestasi mahasiswa lain. 

      Dari beberapa pendapat diatas yang telah dikemukakan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa motivasi adalah daya dorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa menimbulkan kegiatan 

belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar, demi mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Macam-macam motivasi belajar 

      Dilihat dari beragai sudut pandang, para ahli psikologi berusaha untuk 

menggolongkan motif-motif yang ada pada manusia atau sesuatu organisme 

kedalam beberapa golongan menurut pendapatnya masing-masing. Diantaranya 

menurut woodwort, motif itu ada tiga golongan yaitu :
40 

a. Kebutuhan-kebutuhan organis yakni, motif-motif yang berhubungan dengan 

kebutuhan-kebutuhan bagian dalam dari tubuh seperti : lapar, haus, 

kebutuhan bergerak, beristirahat atau tidur, dan sebagainya. 

b. Motif-motif yang timbul sekonyong-konyong (emergency motives) inilah 

motif yang timbul bukan karena kemauan individu tetapi karena ada 

rangsangan dari luar, contoh : motif melarikan diri dari bahaya, motif 

berusaha mengatasi suatu rintangan. 

c. Motif obyektif yaitu motif yang diarahkan  atau diajukan ke suatu objek atau 

tujuan tertentu di sekitar kita, timbul karena adanya dorongan dari dalam diri 

kita. 



 
 

      Jenis motivasi dapat dilihat dari dasar pembentukannya, yaitu : motif bawaan, 

(motive psicological drives) dan motif yang dipelajari (affilative needs), misalnya: 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan dan sebagainya.
4 

      Selanjutnya Sertai membagi motif-motif itu menjadi dua golongan sebagai 

berikut : 

a. Psycological drive adalah dorongan-dorongan yang bersifat fisiologis atau 

jasmaniah seperti lapar, haus dan sebagainya. 

b. Sosial motives adalah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan 

manusia lain dalam masyarakat seperti : dorongan selalu ingin berbuat baik 

(etika) dan sebagainya. 

      Menurut Akhi Abdurahman jenis-jenis motivasi belajar adalah : motivasi 

Instrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu, dan motivasi Ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan 

berfungsi karena adanya rangsangan dari luar.
6 

      Jenis-jenis motivasi yang telah disebutkan diatas semua pada akhirnya adalah 

untuk memenuhi kebutuhan dengan adanya dorongan baik dari dalam maupun 

dari luar . Motivasi sangatlah diperlukan, karena dengan adanya motivasi 

seseorang, maka dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan 

dan memelihara ketekunan dalam kegiatan belajar, yang terutama adalah motivasi 

yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. 

      Menurut Sukmadinata, Dimyati dan Mudjiono : mengatakan motivasi dapat 

dibedakan dalam dua jenis yaitu :
20,21 



 
 

1) Motivasi primer 

Motivasi yang disarankan pada motif-motif primer dasar. Motif-motif dasar 

tersebut pada umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. 

Manusia adalah makhluk jasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh 

insting atau kebutuhan jasmaniahnya. Insting yang penting adalah 

memelihara, mencari makan, melarikan diri, berkelompok, mempertahankan 

diri, rasa ingin tahu, dan membangun. 

2) Motivasi sekunder 

Disebut juga motivasi sosial merupakan perkembangan dari motif primer, 

Adalah motivasi yang dipelajari berkembang karena belajar dan 

pengalaman.motivasi sekunder digolongkan menjadi keinginan untuk 

memperoleh pengalaman baru, untuk mendapat respons, memperoleh 

pengakuan dan memeperoleh rasa aman, perilaku motif sekunder dipengaruhi 

oleh sikap dan emosi. 

    Keseluruhan motif yang mendorong perbuatan individu dibagi menjadi lima 

kategori yang membentuk suatu hierarki atau tangga dari yang terendah sampai 

tertinggi, yaitu :
12,21,7 

1) Motif Fisiologi yaitu dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

jasmaniah, seperti kebutuhan akan makan, minum, bernapas, bergerak dan lain-

lain. 

2) Motif Pengamanan yaitu dorongan-dorongan untuk menjaga dan melindungi 

diri dari gangguan, baik gangguan alam, binatang, iklim maupun penilaian 

manusia. 



 
 

3) Motif Persaudaraan atau kasih sayang yaitu motif untuk membina hubungan 

baik, kasih sayang, persaudaraan baik dengan jenis kelamin sama maupun 

berbeda. 

4) Motif Harga Diri yaitu untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dan 

penghormatan dari orang lain. 

5) Motif Aktualisasi diri dimana manusia memiliki potensi-potensi yang dibawa 

dari kelahirannya dan kodratnya sebagai manusia. Potensi dan kodrat ini perlu 

diaktualisasikan atau dinyatakan dalam berbagai bentuk, sifat, kemampuan dan 

kecakapan nyata. Melalui berbagai bentuk upaya belajar dan pengalaman-

pengalaman individu berusaha mengaktualkan semua potensi yang dimiliki. 

      Menurut Sutadipura dalam Supartini yang memberikan pendapat mengenai 

motivasi dalam praktik belajar, motivasi belajar adalah suatu proses dimana proses 

tersebut :
22 

1) Membimbing anak didik ke arah pengalaman-pengalaman dimana kegiatan 

belajar dapat berlangsung. 

2) Memberikan kepada anak didik kita itu kekuatan, aktivitas dan kewaspadaan 

yang memadai. 

3) Pada suatu saat mengarahkan perhatian anak didik terhadap suatu tujuan. 

3. Faktor-faktor  yang mempengaruhi motivasi belajar 

      Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut :
23 

a. Faktor Instrinsik 

1) Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya 

atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. 

Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Agar seseorang 



 
 

dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap 

terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang 

bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah. 

2) Perhatian 

Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu 

pun semata-mata tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek. Untuk 

dapat menjamin hasil yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi 

perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga tidak lagi suka 

belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran 

itu sesuai dengan hobi atau bakatnya 

3) Minat 

Adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-

menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, 

karena perhatian sifatnya sementara ( tidak dalam waktu  yang lama ) dan 

belum tentu diikuti dengan perasaan senang dan dari itu diperoleh kepuasan. 

4) Bakat 

Bakat menurut Higard adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu 

baru terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

Bakat itu mempengaruhi belajar, jika bahan pelajaran yang dipelajari sesuai 

dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena senang belajar. 

 

 

 



 
 

b. Faktor Ekstrinsik 

1) Metode mengajar 

Metode mengajar  adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam 

mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi 

belajar siswa yang tidak baik pula. Akibatnya siswa menjadi malas untuk 

belajar. Guru yang progresif berani mencoba metode-metode yang baru, 

yang dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan 

meningkatkan motivasi siswa untuk beljar. Agar siswa dapat belajar dengan 

baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang tepat, efisien dan 

efektif. 

2) Alat pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat 

pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh 

siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Alat pelajaran yang lengkap 

dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan 

kepada siswa. 

3) Kondisi lingkungan 

Lingkungan peserta didik dapat berupa keadaan alam tempat tinggal, 

pergaulan sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota 

masyarakat peserta didik dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kondisi 

lingkungan yang baik akan memperkuat motivasi belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PRESTASI BELAJAR 

1. Pengertian prestasi belajar 

      Dalam proses pendidikan prestasi dapat diartikan sebagai hasil dari proses 

belajar mengajar yakni, penguasaan, perubahan emosional, atau perubahan 

tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu.
24 

      Prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas pengukuran 

tertentu.
28 

      Untuk mengetahui prestasi belajar mahasiswa perlu diadakan suatu evaluasi 

yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah proses belajar dan 

pembelajaran itu berlangsung secara efektif. Efektivitas proses belajar tersebut 

akan tampak pada kemampuan mahasiswa menguasai materi pelajaran. Jadi 

prestasi belajar adalah hasil belajar setelah mengikuti program pembelajaran yang 

dinyatakan dengan skor atau nilai. Tetapi dalam prestasi belajar yang diharapkan 

adalah peningkatan yang dilakukan dalam materi yang diajarkan. 

      Melihat dari pengertian prestasi belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang berwujud perubahan ilmu 

pengetahuan, keterampilan motorik, sikap dan nilai yang dapat diukur secara 

aktual sebagai hasil dari proses belajar. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, 

prestasi belajar dalam penelitian secara konseptual diartikan sebagai hasil 

kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka yang mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik baik berupa kemampuan kognitif, 

afektif, maupun psikomotor yang dapat diukur dari tes atau hasl ujian peserta 

didik. 

 



 
 

2. Faktor faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

      Secara garis besarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

dapat dikelompokkan atas :
23,25 

a. Faktor Internal 

Faktor yang menyangkut seluruh pribadi termasuk kondisi fisik maupun 

mental atau psikis. Faktor internal ini sering disebut faktor instrinsik yang 

meliputi kondisi fisiologi dan kondisi psikologis yang mencakup minat, 

kecerdasan, bakat, motivasi, dan lain-lain. 

1) Kondisi Fisiologis secara umum 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar seseorang. Orang yang ada dalam keadaan segar 

jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang ada dalam keadaan 

dalam keadaan lelah. Anak-anak yang kekurangan gizi ternyata 

kemampuannya berada dibawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. 

Anak-anak yang kurang gizi mudah lelah, mudah mengantuk, dan tidak 

mudah menerima pelajaran. 

2) Kondisi Psikologis 

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologi. Oleh karena itu semua 

keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar 

seseorang. Itu berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari faktor 

lain seperti faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor psikologis 

sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam 

menentukan intensitas belajar seorang anak. Meski faktor luar 

mendukung, tetapi faktor psikologis tidak mendukung maka faktor luar 

itu akan kurang signifikan. Oleh karena itu minat, kecerdasan, bakat, 



 
 

motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif adalah faktor psikologis 

yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar mahasiswa.
26 

3) Kondisi Panca Indera 

Disamping kondisi fisiologis umum, hal yang tak kalah pentingnya 

adalah kondisi panca indera terutama penglihatan dan pendengaran. 

Sebagaian besar yang dipelajari manusia dengan menggunakan 

penglihatan dan pendengaran. Orang belajar dengan membaca, melihat 

contoh atau model, melakukan observasi, mengamati hasil eksperimen, 

mendengarkan keterangan guru dan orang lain, dan lain sebagainya. 

4) Intelegensi/kecerdasan 

Intelegensi adalah suatu kemampuan umum dari seseorang untuk belajar 

dan memecahkan suatu permasalahan. Jika intelegensi seseorang rendah 

bagaimanapin usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar, jika tidak 

ada bantuan orang tua atau pendidik niscaya usaha belajar tidak akan 

berhasil. 

5) Bakat 

Bakat merupakan kemampuan yang menonjol disuatu bidang tertentu. 

Bakat adalah suatu yang dibentuk dalam kurun waktu, sejumlah lahan 

dan merupakan perpaduan taraf intelegensi.  Pada umumnya komponen 

intelegensi tertentu dipengaruhi oleh pendidikann dalam kelas, sekolah, 

dan minat subyek itu sendiri. Bakat yang dimiliki seseorang akan tetap 

tersembunyi bahkan lama-kelamaan akan menghilang apabila tidak 

mendapat kesempatan untuk berkembang. 

 

 



 
 

6) Motivasi 

Motivasi memegang peranan penting dalam memberikan gairah, 

semangat, dan rasa senang dalam belajar sehingga yang mempunyai 

motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan 

kegiatan belajar. Mahasiswa yang mempunyai motivasi tinggi sangat 

sedikit tertinggal dalam belajarnya. Kuat lemahnya motivasi belajar 

seseorang perlu turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu 

motivasi belajar perlu diusahakan terutama berasal dari dalam diri 

(motivasi instrinsik) degan cara senantiasa memikirkan masa depan yang 

penuh tantangan dan harus untuk mencapai cita-cita. Senantiasa 

memasang tekad bulat dan selalu optimis bahwa cita-cita dapat dicapai 

dengan belajar. Bila ada mahasiswa yang kurang memiliki motivasi 

instrinsik diperlukan dorongan dari luar yaitu motivasi ekstrinsik agar 

mahasiswa termotivasi untuk belajar. 

 

b. Faktor Eksternal 

      Faktor yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan. Faktor 

ini sering disebut dengan faktor ekstrinsik yang meliputi segala sesuatu yang 

berasal dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya 

baik itu dilingkungan sosial maupun lingkungan lain.
26 

1) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: 

a) Lingkungan Alami 

Lingkungan alami seperti keadan suhu, kelembaban udara 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Belajar pada keadaan 



 
 

udara segar akan lebih baik hasilnya dari pada belajar pada suhu udara 

yang lebih panas pengap. 

b) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia dan representasinya 

(wakilnya), walaupun yang berwujud hal yang lain langsung 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Seseorang yang sedang 

belajar memecahkan soal akan terganggu bila ada orang lain yang 

mengusik didekatnya. Representasi manusia misalnya memotret, 

tulisan, dan rekaman suara juga berpengaruh terhadap hasil belajar. 

2) Faktor Instrumental 

Faktor-faktor instrumental adalah yang penggunaannya dirancang sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat 

berfungsi sebagai sarana intuk tercapainya tujuan yang telah dirancang. 

Faktor-faktor ini dapat berupa : 

a) Perangkat keras/hard were misalnya gedung, perlengkapan belajar, 

alat-alat praktikum, dan sebagainya. 

b) Perangkat lunak /software seperti kurikulum, program, dan pedoman 

belajar lainnya. 

3. Usaha membangkitkan motivasi belajar 

     Dengan uraian terdahulu telah dibahas, bahwa setiap individu memiliki 

kekuatan motif dan motivasi yang berbeda. Individu yang memiliki motivasi kuat, 

ia akan menunjukkan perilaku dan usaha yang kuat pula dalam mencapai suatu 

tujuan. Sebaliknya individu yang tidak memiliki motivasi yang kuat, dalam segala 

hal aktifitas dan usahanya tampak kurang bersemangat, dan kemauan untuk 

mencapai tujuannya cenderung lemah. 



 
 

     Dalam proses belajar juga menunjukkan bahwa motivasi belajar setiap 

mahasiswa tidak sama. Mahasiswa yang miliki motivasi baik akan dapat 

melakukan aktifitas-aktifitas belajar dengan penuh gairah dan semangat yang 

tinggi, sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Akan tetapi bagi mahasiswa 

yang mengalami kelesuan motivasi akan sulit untuk mencapai keadaan yang 

demikian. 

     Adapun cara untuk membangkitkan minat seseorang dapat dilakukan usaha-

usaha sebagai berikut : 

a. Membangkitkan suatu kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk mendapatkan 

penghargaan, pengakuan dan lain sebagainya, 

b. Menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman masa lampau, 

c. Membangkitkan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik nothing 

success like success, atau mengetahui sukses yang diperoleh individu, karena 

akan menimbulkan rasa puas dan rasa akan menimbulkan minat yang lebih 

besar. 

     Bentuk dan cara yang dapat dugunakan untuk menumbuhkan motivasi dalam 

belajar adalah:
1 

a. Pemberian angka, hal ini disebabkan karena banyak siwa yang belajar dengan 

tujuan utama yaitu untuk mencapai angka/ nilai yang baik 

b. Hadiah, namun dengan pemberian hadiah tidak semua senang, karena hadiah 

tersebut tidak akan menarik bagi siswa yang tidak berbakat dalam suatu 

pekerjaan. 

c. Persaingan/kompetisi, dengan persaingan individual maupun kelompok dapat 

meningkatkan kegiatan belajar siswa. 



 
 

d. Ego-involvment, yaitu menumbuhkan kesadarn kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 

dengan mempertaruhkan harga diri. 

e. Memberi ulangan, hal ini menyelesaikan tugas disebabkan para siswa akan 

menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. 

f. Memberitahukan hasil, hal ini akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar 

terutama kalau terjadi kemajuan. 

g. Pujian, jika ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, hal ini 

merupakan bentuk penguatan pasif. 

h. Hukuman, dengan pemberian hukuman yang tepat dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar. 

i. Hasrat belajar, dengan adanya hasrat belajar yang tumbuh dari dalam diri siswa 

itu sendiri, maka hasil belajar akan lebih baik. 

j. Minat, minat adalah motivasi pokok yang timbul karena kebutuhan. 

k. Tujuan yang diakui, dengan memahami tujuan yang akan dicapai, maka akan 

mempermudah untuk menimbulkan gairah belajar siswa. 

     Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat usaha-

usaha dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan cara menjelaskan 

mengenai tujuan dan maksud dari sebuah pembelajaran, menggunakan variasi 

metode pembelajaran, memberikan materi pelajaran yang mudah dimengerti siswa, 

memberikan pujian bagi siswa yang berprestasi, dan menerapkan disiplin siswa 

untuk mencapai hasil yang optimal yang dikehendaki. 

 



 
 

4. Peranan motivasi dalam proses belajar 

     Motivasi selain berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi 

juga berfungsi sebagai berikut :
4 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang telah dicapai 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan mana yang 

akan dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

5. Hasil Belajar 

     Hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai dalam mengikuti 

program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan dalam disposisi atau 

kapabilitas manusia dalam periode waktu tertentu yang disebabkan oleh proses 

perubahan, dan perubahan itu dapat diamati dalam bentuk perubahan tingkah 

laku yang dapat bertahan selama beberapa periode waktu.
22 

     Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Definisi hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
26

 Sedangkan menurut Danusastro mengatakan bahwa hasil belajar 

ialah tingkat keberhasilan anak didik dalam mempelajari materi pelajaran atau 

melakukan kegiatan latihan di sekolah yang akan dinyatakan dalam bentuk skor 

yang diperoleh dari hasil test mengenai sejumlah materi pelajaran.
27 

     Dari sekian defenisi yang telah dikemukakan diatas, terdapat satu kesesuaian 

umum yaitu hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh anak 



 
 

didik setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu mengenai 

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terlihat pada perubahan tingkah 

laku dan kemampuan yang dimiliki oleh anak didik. 

E.KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Slameto dan Suryabrata 2002; Teori Keller’s ARCS; Teori Ivax Paplov dan 

B.F.Skinner. 
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MOTIVASI BELAJAR PRESTASI BELAJAR 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

      Motivasi merupakan faktor yang menetukan prestasi belajar, sehingga besar sekali 

pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan seseorang. Dalam kegiatan belajar motivasi 

instrinsik dan ekstrinsik tidak bisa berdiri sendiri melainkan bersama- sama menuntun 

perilaku seseorang menuju sasaran yang dikehendaki. Dengan motivasi yang kuat 

maka seseorang akan lebih mudah meraih sesuatu yang diinginkannya, sedangkan 

menurut kebutuhan, motivasi dapat dibedakan menjadi hambatan untuk berprestasi 

dan kebutuhan untuk berhubungan sosial. Motivasi setiap individu pada hakikatnya 

tidak sama, ada yang tingkat motivasinya tinggi dan ada juga yang tingkat motivasinya 

rendah, sehingga setiap siswa mempunyai prestasi belajar yang berbeda-beda dalam 

mencapai tujuan. 
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B. DEFENISI OPERASIONAL DAN KRITERIA OBYEKTIF 

1. Motivasi Belajar merupakan pernyataan responden tentang dorongan yang datang 

dari dalam maupun dari luar diri responden untuk belajar. 

Penilaian terhadap motivasi belajar menggunakan skala Likert, dengan kriteria 

sebagai berikut:  

 Parameter :  

 Kesiapan, Keteraturan dan Kedisiplinan mahasiswa selama perkuliahan. 

 Minat dan konsentrasi mahasiswa selama perkuliahan 

 Persepsi mahasiswa terhadap prestasi yang dicapai 

 Cara mahasiswa mengatasi kesulitan selama perkuliahan 

 Kesan mahasiswa terhadap perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

 Kriteria Objektif : 

Kuat           : Jika Skornya > 75 

Lemah       : Jika Skornya ≤ 75 

 Skala Ukur  : Ordinal 

 Alat Ukur  : Kuesioner 

2. Prestasi Belajar adalah nilai prestasi yang diperoleh mahasiswa selama 

menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar sebagai bukti usaha yang dicapai dalam belajar yang 

didokumentasikan dalam catatan angka yang merupakan hasil nilai rata-rata yang 

diperoleh dari pembagian jumlah SKS yang diambil setiap semesternya. 

 Parameter : 

a. Nilai IPK yang dicapai Mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 



 
 

 Kriteria Obyektif : 

Baik                 : Jika Hasil Nilainya  ≥ 2,75 

Kurang             : Jika Hasil Nilainya < 2,75 

 Skala Ukur :Ordinal 

 Alat Ukur :Dokumen Indeks Prestasi Mahasiswa 

C. HIPOTESIS PENELITIAN 

1. H0 ( Hipotesis Null ) : Tidak Ada hubungan antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar mahasiswa PSPD FK Unismuh Makassar. 

2. Ha ( Hipotesis Alternatif ) : Ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi 

belajar mahasiswa PSPD FK Unismuh Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. DESAIN PENELITIAN 

        Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

penelitian dengan menggunakan Survei Analitik dengan pendekatan Cross sectional 

studi, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan motivasi belajar 

dan prestasi belajar mahasiswa PSPD FK Unismuh Makassar. 

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

a. Lokasi  

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

b. Waktu  

Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014. 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

a. Populasi target 

Adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2011 dan 2012 di 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

b. Populasi terjangkau 

Adalah seluruh Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makasaar. 

 

 

 

 



 
 

 Tabel 5.1 Populasi penelitian 

No Angkatan Populasi 

1. 2011 92 

2. 2012 100 

TOTAL 192 

 

2. Sampel 

      Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah mahasiswa yang  bersedia menjadi 

responden sebanyak 192 orang dengan pengambilan sampel menggunakan Total 

Sampling. Hal ini bertujuan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi responden. 

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

a. Kriteria Inklusi 

1) Terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

2) Berada dilokasi penelitian pada saat penelitian berlangsung 

3) Bersedia dijadikan responden pada penelitian ini 

4) Mahasiswa yang lengkap kartu hasil studi sesuai SKS yang di programkan 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Tidak aktif sebagai Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar ( Cuti ) 

2) Responden tidak melengkapi sepenuhnya kuesioner yang diberikan 

 

 



 
 

D. PENGUMPULAN DATA 

1. Instrumen penelitian 

      Instrumen yang digunakan pada penelitian ini untuk variabel motivasi belajar 

adalah kuesioner dan diukur dengan pernyataan menggunakan skala Likert yaitu 

motivasi belajar dinilai berdasarkan motivasi kuat dan motivasi Lemah. Dikatakan 

motivasi kuat jika nilai jawaban responden >75 dan dikatakan motivasi lemah jika 

nilai jawaban responden ≤75. Nilai motivasi didapat dari jumlah pernyataan yang 

diberikan yang kemudian menghitung jumlahnya berdasarkan kategorinya. 

      Sedangkan pada variabel prestasi belajar diukur dengan teknik dokumen, 

dimana peneliti melihat nilai IPK responden, kemudian menghitung jumlahnya 

berdasarkan kategorinya, Baik dan Kurang. Dikatakan Baik jika hasil nilai IPK 

reponden mencapai ≥2,75 dan dikatakan Kurang jika hasil nilai IPK responden 

mencapai < 2,75 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner yang terdiri dari 2 

tahap, yaitu :  

a. Tahap 1, berupa data demografi karakteristik responden yaitu initial, umur, 

pendidikan, dan  jenis kelamin. 

b. Tahap 2, berupa kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan. Dimana responden 

mempunyai 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju. 

3.  Prosedur pengumpulan dan Pengolahan data 

a. Metode pengumpulan data  

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan langsung dengan 

responden yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner. 



 
 

2) Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dengan cara menelusuri 

dan memilah literatur, serta data yang diperoleh dari bagian kemahasiswaan 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

b. Pengolahan Data 

1) Editing  

Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian kuesioner 

apakah jawaban yang ada dikuesioner sudah: 

a) Lengkap  : Semua pertanyaan sudah terisi jawabannya; 

b) Jelas  : Jawaban pertanyaan apakah tulisannya cukup jelas terbaca; 

c) Relevan  : Jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pertanyaan; 

d) Konsisten  : Apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan isi 

jawabannya konsisten.  

2) Coding 

Merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk 

angka/bilangan. Atau dengan pengkodean lembar kuesioner, pada tahap ini 

kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kode yang disediakan pada 

lembar kuesioner dan observasi sesuai dengan respon responden. 

3) Processing (Tabulasi Data) 

Setelah selesai pembuatan kode, selanjutnya dengan pengolahan data 

kedalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki yang mana sesuai dengan 

tujuan penelitian ini, dalam hal ini tabel untuk penganalisaan. 

c. Analisa Data 

Data analisa melalui persentase dan perhitungan dengan cara sebagai berikut: 

 

 



 
 

1) Analisa univariat 

Analisa univariat dilakukan terhadap setiap variabel dan hasil penelitian 

dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehingga menghasilkan 

distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti. 

2) Analisa bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen 

dengan dependen dalam bentuk tabulasi silang antara kedua variebal 

tersebut. Menggunakan uji statistik dengan tingkat kebermaknaan 0,05 

dengan ketentuan hubungan dikatakan bermakna bila P value < 0,05 dan 

hubungan dikatakan tidak bermakna bila P value > 0,05 dengan 

menggunakan rumus Chi-Square. 
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Keterangan : 

X
2 

 =  Chi – Square         

 O   =  Nilai Observasi 

 E   = 
  
Nilai yang diharapkan

       

 Σ   =  Jumlah Data 

Syarat uji Chi-Square adalah : 

a. Tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai nol 

b. Sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 

20% dari jumlah sel. 

Jika syarat uji Chi-Square tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya : 

a. Altrnatif uji Chi-Square untuk tabel 2x2 adalah uji Fisher 



 
 

b. Alternatif uji Chi-Square untuk tabel 2xK adalah uji 

Kolmogorof-Smirnov 

c. Penggabungan sel adalah langkah alternatif uji Chi-Square untuk 

tabel selain 2x2 dan 2xK sehingga terbentuk suatu tabel BxK 

yang baru. Setelah dilakukan penggabungan sel. Uji hipotesis 

dipilih sesuai dengan tabel BxK yang baru tersebut 

Penilaian : 

1. Apabila X
2 

hitung > X
2 

tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

2. Apabila  X² hitung < dari X² tabel,  H0 diterima  atau Ha ditolak, artinya 

tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen.   

E. ALUR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan data awal 

Penentuan Populasi 

Penentuan Sampel menggunakan Total Sampling 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner  

Pengolahan Data 

Analisa data dengan uji chi-square 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 



 
 

F. ETIKA PENELITIAN 

       Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain dengan :
 

1. Informed concent 

Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang diteliti yang memenuhi 

kriteria inklusi dan disertai judul penelitian, bila responden menolak maka peneliti 

tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak- hak responden. 

2. Anonimity 

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, 

tetapi lembaran kuesioner yang diberikan kode. 

3. Confidentialy (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti. Hanya kelompok data 

tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

     Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 05 Desember 2013 sampai tanggal 18 

Desember 2013 pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Jumlah responden sebagai sampel penelitian adalah 

192 Orang dengan menggunakan Total Sampling, dan setelah dilakukan inklusi dan 

eksklusi maka didapatkan sampel sebanyak 159 orang. Pengambilan data dengan 

menggunakan alat ukur berbentuk kuesioner dan data mahasiswa yang didapatkan dari 

bidang Akademik kemahasiswaan.  

     Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 20 item 

pernyataan tentang Motivasi belajar. Kuesioner tersebut dibagikan kepada setiap responden 

dan kemudian mengisinya langsung dan didampingi oleh peneliti.  

     Setelah dilakukan pengambilan data, langkah berikutnya yakni pengolahan data  untuk 

memperoleh hasil dari penelitian ini. Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 

16,0 for windows. Selanjutnya hasil penelitian secara lengkap akan disajikan dalam bentuk 

tabel meliputi karakteristik responden, analisa data univariat terhadap setiap variabel untuk 

menghasilkan distribusi frekuensi dan analisa data bivariat untuk melihat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan uji chi-square, 

dimana nilai kemanaknaan α = 0,05. 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

     Kota Makassar adalah kota provinsi Sulawesi selatan. Kota ini berbatasan dengan 

selat Makassar disebelah barat, disebelah utara berbatasan dengan Kepulauan 

Pangkajene, disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros dan disebelah selatan 



 
 

berbatasan dengan kabupaten Gowa. Makassar memiliki wilayah seluas 175,11 Km
2
 

dan penduduknya sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Secara administrasi Kota 

makassar terbagi atas 14 kecamatan dan 142 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. 

Salah satu kecamatan yang ada di kota makassar adalah Rappocini. Jalan Sultan 

Alauddin merupakan salah satu nama jalan yang berada pada kecamata tersebut. 

     Adapun sarana pendidikan yang ada di kota Makassar yaitu TK 237 unit, SD 441 

Unit, SMP 153 Unit, SMA 175 Unit, dan perguruan tinggi sebanyak 33 Unit. Terdapat 

tiga perguruan tinggi yang membuka program pendidikan dokter di Makassar, salah 

satunya adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

     Lokasi penelitian adalah di Fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar (FK Unismuh Makassar) yang berada pada area Makassar khususnya di Jalan 

Sultan Alauddin atau dikenal dengan Tala’ Salapang. FK Unismuh Makassar 

merupakan perguruan tinggi swasta yang bermitra dengan Fakultas Kedokteran 

Universitas Hasanuddin Makassar yang didirikan pada tahun 2008. 

     Pada saat penelitian dilaksanakan, FK Unismuh Makassar dalam keadaan renovasi 

sehingga jumlah kelas dan ruangan yang terpakai dalam proses belajar mengajar tidak 

dapat ditentukan. Jumlah mahasiswa FK UNISMUH Makassar dari angkatan 2010 

sampai 2013 adalah 393 orang dimana jumlah mahasiswa laki-laki 122 dan jumlah 

mahasiswa perempuan sebesar 271 orang. Jumlah masing-masing per angkatan dapat 

dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini : 

 

 

 



 
 

Tabel 5.2 Jumlah Mahasiswa Menurut Jenis Kelamin di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Ajaran 2012/2013 

 

Tahun / 

Angkatan 

Jenis Kelamin 
N 

Laki-Laki Perempuan 

2010 41 61 102 

2011 24 68 92 

2012 29 71 100 

2013 28 71 99 

N 122 271 393 

(Sumber : Data Sekunder, Desember 2013) 

Penelitian dilakukan pada angkatan 2011 dan 2012 dimana jumlah sampel yang didapat 

sebesar 159 mahasiswa dari total jumlah mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 adalah 

berjumlah 192 mahasiswa dan selebihnya sampel adalah masuk dalam kriteria eksklusi 

yaitu sebanyak 33 mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. Karakteristik Responden  

      Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden 

No. Kategori Subgrup Jumlah 

n Persentase 

(%) 

1. Umur 17 Tahun 

 

1 0,6 

18 Tahun 

 

11 6,9 

19 Tahun 

 

55 34,6 

20 Tahun 

 

66 41,5 

21 Tahun 

 

20 12,6 

22 Tahun 

 

4 2,5 

23 Tahun 

 

2 1,3 

2. Jenis Kelamin Laki-Laki 

 

41 25,8 

Permpuan 

 

118 74,2 

3. Angkatan 2011 

 

74 46,5 

2012 

 

85 53,5 

 (Sumber: Data Primer,  Desember 2013) 

 Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan umur rerata diketahui 19,71 

tahun, (SD 0,970). Umur termuda 17 tahun, dan umur tertua 23 tahun. Distribusi 

responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah responden perempuan 

dimana terdapat tiga kali lipat dari jumlah responden laki-laki. Distribusi 

berdasarkan angkatan responden terbanyak adalah pada angkatan 2012. 

 

C. Analisis Univariat 

Untuk distribusi responden berdasarkan motivasi belajar dan prestasi belajar 

mahasiswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 



 
 

a) Motivasi Belajar 

Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Motivasi Belajar 

No. Motivasi N Persentase (%) 

1 Lemah 55 34,6 

2 Kuat 104 65,4 

Total 159 100 

(Sumber: Data Primer, Desember 2013) 

Dari Tabel 5.4 nampak bahwa dari 159 responden, sebagian besar 

menunjukkan responden  memiliki motivasi kuat yaitu sebanyak dua kali lipat 

dari jumlah mahasiswa yang memiliki motivasi sedang. 

b) Prestasi Belajar 

 Tingkat Prestasi Belajar diidentifikasi dengan nilai prestasi yang diperoleh 

mahasiswa selama menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bukti usaha yang dicapai dalam 

belajar yang didokumentasikan dalam catatan angka yang merupakan hasil nilai 

rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah SKS yang diambil per 

semesternya. 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar 

No. Prestasi N Persentase (%) 

1 Kurang 81 50,9 

2 Baik 78 49,1 

Total 159 100 

(Sumber: Data Primer, Desember 2013) 



 
 

Dari tabel 5.5 nampak bahwa hasil prestasi belajar dari 159 responden 

diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden mempunyai prestasi belajar yang 

cukup.dan nilai mean adalah 2,63. 

D. Analisis Bivariat 

Untuk mengetahui bagaimana distribusi responden berdasarkan hubungan 

motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa maka dapat dilihat seperti pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Hubungan Motivasi 

Belajar dan Prestasi Belajar pada Fakultas Kedokteran Angkatan 

2011 dan 2012 Tahun 2013 

  Prestasi Belajar Total POR CI 

(95%) 

P 

Kurang Baik 

N % N % n %  

 

18,37 

 

 

(7,14-

47,25) 

 

 

0,000 
Motivasi 

Belajar 

Lemah 49 30,8 6 3,8 55 34,6 

Kuat 32 20,1 72 45,3 104 65,4 

Total 81 50,9 78 49,1 159 100 

(Sumber: Data Primer, Desember 2013) 

Dari tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa dari 159 responden, sebagian besar 

responden memiliki motivasi belajar kuat dengan prestasi belajar baik dibandingkan 

responden bermotivasi belajar kuat dengan prestasi belajar kurang jauh lebih sedikit 

dengan perbandingan dua kali lipatnya. Sedangkan responden dengan motivasi belajar 

lemah dengan prestasi belajar kurang jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang memiliki motivasi belajar lemah dengan prestasi belajar baik dengan 

perbandingan delapan kali lipat. 



 
 

      Berdasarkan rumus chi-square df=1 dan α (0,05) diperoleh nilai ρ=0,000, hal ini 

berarti nilai ρ < α=0,05 dimana X
2 

hitung > X
2 

tabel. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05 

maka Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen atau terdapat  hubungan yang bermakna antara 

motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan dokter 

universitas muhammadiyah makassar. Dari nilai Odds Ratio 18,37 (CI 95% = 7,14 – 

47,25) menunjukkan bahwa responden yang memiliki motivasi kuat berpeluang 18,37 

kali lebih besar mempunyai prestasi belajar yang baik dibandingkan dengan responden 

yang memiliki motivasi lemah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

     Pada bagian pembahasan akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan yaitu hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa 

program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar yang diuji dengan menggunakan uji Chi Square dengan tingkat kemaknaan 0,05, 

dimana akan dianalisa sesuai dengan konsep teori yang telah dibahas pada Bab II. 

     Motivasi belajar adalah “kemampuan internal yang terbentuk secara alami yang dapat 

ditingkatkan atau dipelihara melalui kegiatan yang memberikan dukungan, memberikan 

kesempatan untuk memilih kegiatan, memberikan tanggung jawab untuk mengontrol proses 

belajar, dan memberikan tugas-tugas belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan 

pribadi 
11

. Sedangkan Prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang 

setelah melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas pengukuran tertentu 
28

. 

Jadi prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang berwujud perubahan ilmu 

pengetahuan, keterampilan motorik, sikap dan nilai yang dapat diukur secara aktual sebagai 

hasil dari proses belajar. 

1. Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Pestasi Belajar Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Dokter FK Unismuh Makassar 

     Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square dengan tingkat 

kemaknaan 0,05 didapatkan hasil p = 0,000, sehingga H1 diterima. Keadaan ini berarti 

terdapat hubungan yang sangat signifikan antara tingkat motivasi belajar terhadap 

tingkat prestasi belajar mahasiswa. Dilihat dari nilai Odds Ratio 18,37 (CI 95% = 7,14 

– 47,25) menunjukkan bahwa responden yang memiliki motivasi kuat berpeluang 



 
 

18,37 kali lebih besar mempunyai prestasi belajar yang baik dibandingkan dengan 

responden yang memiliki motivasi sedang atau dapat dikatakan bahwa responden yang 

memiliki motivasi kuat untuk prestasi belajar baik adalah sebesar 45,3%.  

     Adanya signifikansi hubungan tersebut dikarenakan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhamadiyah Makassar angkatan 2011 dan 2012 memiliki 

motivasi yang tinggi, hal ini timbul karena sebagian besar kebutuhan dari masing-

masing mahasiswa menurut hierarki kebutuhan dasar Maslow hampir terpenuhi 
19

, hal 

ini terlihat dari jawaban responden pada kuesioner. Sehingga dengan motivasi ini 

mereka termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang menjadi tanggung 

jawabnya. Sesuai dengan pendapat para ahli bahwa motivasi adalah keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan .
8 

     Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Subhan dengan judul hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa 

dimana dalam penelitian tersebut didapatkan hubungan yang signifikan antara 

motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa.
9
 Hal ini dapat dipahami bahwa 

dengan adanya motivasi belajar yang kuat maka akan berpengaruh dengan hasil 

prestasi belajar mahasiswa juga, semakin kuat motivasi belajar maka semakin baik 

juga prestasi belajar. 

     Sehubungan dengan pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar, penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Khodijah tentang “Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan 

Prestasi Belajar Siswa”. Juga sejalan dengan penelitian ini dimana didapatkan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif  antara motivasi 

belajar dengan prstasi belajar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa motivasi 



 
 

memberikan kontribusi yang besar terhadap prestasi belajar Siswa yaitu sebesar 39% 

sedangkan  sisanya 61% ditentukan oleh faktor lain.
29 

     Motivasi adalah kekuatan dari dalam diri maupun dari luar yang mendorong 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.
11

 

Motivasi yang cukup tinggi dari mahasiswa FK Unismuh Makassar angkatan 2011 dan 

2012 mendorong sebagian besar mereka untuk berprestasi guna mengusahakan 

pencapaian mutu hasil yang optimal.
 
Motivasi belajar yang timbul berupa dorongan 

tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa (intrinsik) sendiri maupun dari faktor luar 

diri siswa (ekstrinsik) yang mempengaruhinya. Motivasi belajar dapat timbul karena 

faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penguatan 

dalam belajar yang diberikan guru ( reinforcement) berupa hadiah dan hukuman, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik dan 

sebagainya.
11 

     Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang, 

tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar atau menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar demi pencapaian suatu tujuan, motivasi belajar memberikan gairah 

atau semangat dalam belajar sehingga siswa termotivasi kuat memiliki energi banyak 

untuk melakukan kegiatan belajar.
19 

     Definisi dari hasil belajar adalah sebagai tingkat penguasaan yang dicapai dalam 

mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan dalam disposisi atau 



 
 

kapabilitas manusia dalam periode waktu tertentu yang disebabkan oleh proses 

perubahan, dan perubahan itu dapat diamati dalam bentuk perubahan tingkah laku 

yang dapat bertahan selama beberapa periode waktu.
22 

     Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Definisi hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
27

  

Pengertian lain dari hasil belajar dikatakan bahwa hasil belajar ialah tingkat 

keberhasilan anak didik dalam mempelajari materi pelajaran atau melakukan kegiatan 

latihan di sekolah yang akan dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 

test mengenai sejumlah materi pelajaran.
27 

     Dari sekian defenisi yang telah dikemukakan diatas, terdapat satu kesesuaian umum 

yaitu hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh anak didik 

setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu mengenai aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terlihat pada perubahan tingkah laku dan 

kemampuan yang dimiliki oleh anak didik. 

2. Keterbatasan penelitian 

     Terdapat beberapa keterbatasan yang didapatkan penulis selama melaksanakan 

penelitian ini. Keterbatasan itu antara lain adalah : 

1. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan instrumen yang diambil 

peneliti dari penelitian sebelumnya dengan judul yang sama sehingga masih perlu 

untuk dikembangkan  sehingga lebih valid dan realibel. 

 



 
 

2. Sampel 

Sampel yang didapat penulis tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang 

terdaftar. 

3. Penelitian 

Kurangnya penelitian sebelumnya dengan judul yang sama sehingga penelitian ini 

belum bisa dikembangkan dengan sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

      Dalam Al-Quranul karim dijelaskan bahwa Manusia adalah makhluk ciptaan Allah 

SWT yang paling mulia, dan berbeda dari makhluk lain. Hal ini karena manusia diciptakan 

oleh Allah dengan berbagai potensi yang melebihi makhluk lainnya, manusia diberi akal 

yang merupakan pembeda dari makhluk dimuka bumi ini sehingga manusia merupakan 

makhluk paling mulia. Akal merupakan salah satu  potensi yang diberikan Allah kepada 

manusia dan merupakan pembeda dengan makhluk lainnya. Hal ini sesuai yang dijelaskan 

dalam alquran surah al-isra ayat 70 : 

 

Terjemahannya : “ Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempura atas kebanyakan makhluk yang telah 

kami ciptakan.(QS. Al-Isra : 70) 

A. Al-Qur’an dan Al-Hadist Tentang Motivasi Dan Prestasi Belajar 

          Motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan 

individu untuk berbuat. Jadi suatu kekuatan atau keinginan yang datang dari dalam hati 

nurani manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Apabila hati dan pikiran 

seseorang bersih dari hal-hal yang dilarang maka motivasi itu akan mudah muncul 

sehinnga ia akan mudah juga dalam melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa harus 

memikirkannya terlebih dahulu. Salah satunya adalah adanya motivasi dalam belajar, 



 
 

dengan hati bersih maka ilmu akan mudah diterima dan ilmu tersebut dapat melekat 

dipikiran dan dihati sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun ke 

orang lain. 

      Belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam rangka memperoleh 

pengetahuan, sehingga derajat kehidupannya meningkat dan bermakna. Hal ini dijelaskan 

dalam Firman Allah SWT., Dalam surah Al-Mujadalah: 11 

 

Terjemahannya : “ Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan “. (Q.S. Al-Mujadalah : (58) ;11) 

Allah SWT. Juga berfirman dalam surah Az-Zumar : (39) 9, yang terjemahannya : 

“ ……katakanlah : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 

tidak mengetahui ?” Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” 

      Betapa pentingnya belajar di dalam Islam sehingga Rasulullah SAW. Bersabda bagi 

orang yang belajar atau menuntut ilmu, maka Allah SWT. akan memudahkan baginya jalan 

menuju surga. 

 



 
 

Terjemahannya : Dan dari Abu Hurairah RA : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : 

dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 

baginya  jalan menuju surga. 

      Berkaitan dengan prestasi belajar, dimana hal ini akan tercapai apabila diusahakan 

semaksimal mungkin, baik melalui latihan maupun pengalaman, belajar dengan motivasi 

dan terarah dapat menghindarkan diri dari rasa malas dan menimbulkan kegairahan siswa 

dalam belajar, pada akhirnya dapat meningkatkan daya kemampuan belajar siswa. Dengan 

demikian maka keberhasilan siswa akan mudah tercapai. untuk mencapai hal tersebut harus 

memulai dari diri sendiri sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qu’ran bahwa 

manusia tergantung pada dirinya sendiri, apakah ada keinginan atau tidak. Allah SWT 

berfirman dalam Q.S Ar-Ra’d Ayat 11 : 

 

Terjemahannya : “Bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari 

hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya ( dari sesuatu bahaya). 

Dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu 

kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan pabila Allah 

menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan 

kesalahan mereka sendiri ), maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa 

yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi 

mereka selain dari padaNya.(QS.Ar-Rad;11) 



 
 

      Untuk mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat 

maka harus mempergunakan alat. Alat untuk mencapai kesuksesan itu adalah ilmu. Ilmu 

ibarat  cahaya yang mampu menerangi jalan seseorang untuk mewujudkan segala cita-

citanya, sementara kebodohan akan membawa seseorang kepada kemudharatan atau 

kesengsaraan yang membelenggu hidupnya. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits 

Ahmad Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majjah yang artinya : “Dari Abi Darda dia berkata 

: “ Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda”. : “Barang siapa yang menempuh suatu 

jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 

surga, dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridha ( rela ) 

terhadap orang yang mencari ilmu. Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan 

memintakan bagi mereka siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi bahkan ikan-ikan yang 

ada di air. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah 

seperti keutamaan ( cahaya ) bulan purnama atas seluruh cahaya bintang. Sesungguhnya 

para ulama itu adalah pewaris para nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar 

dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambil 

bagian untuk mencari ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang besar (HR, Ahmad, 

Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majjah ). 

      Dalam hadits ini menerangkan bahwa Allah SWT akan memberikan berbagai 

kemudahan kepada para pencari ilmu, seperti kemudahan bergaul, kemudahan 

mendapatkan pekerjaan, termasuk kemudahan untuk menuju surga. Aktivitas pencarian 

ilmu adalah aktivitas yang sangat mulia, sehingga kepada para pencari ilmu semua 

makhluk Allah baik yang ada dialangit maupun yang ada di bumi bahkan ikan-ikan yang 

ada di dalam air akan memberikan berbagai bantuan, mereka semua akan ikut mendoakan 

agar orang yang mencari ilmu selalu mendapatkan ampunan dari Allah SWT. 



 
 

Raulullah SAW juga bersabda dalam hadits yang artinya : Dari Anas bin Malik berkata, 

telah bersabda Rasulullah SAW : “ Barangsiapa keluar ( pergi ) untuk mencari ilmu maka 

ia berada di jalan Allah sehingga kembali (HR. Tirmidzi ). 

      Dalam hadist ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu itu dinilai 

sebagai berjuang di jalan Allah, sehingga barang siapa yang mencari ilmu dengan 

sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bahkan bila 

seseorang meninggal dunia saat mencari ilmu maka dia akan mendapatkan surganya Allah 

karena dinilai sama dengan mati syahid.  

Sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Baehaqi yang artinya : “ Jadilah engkau 

orang yang berilmu ( pandai ), orang yang belajar, atau orang yang mau mendengarkan 

ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima 

maka kamu akan celaka (HR. Baehaqi ) 

      Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan agar umat Islam mau 

menjadi orang yang berilmu ( pandai ). Sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang 

muslim bisa mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada 

disekitarnya. Dan dengan demikian kebodohan yang ada dilingkungannya bisa berubah 

menjadi masyarakat yang memiliki wawasan yang luas. Janganlah menjadi orang yang 

kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai 

ilmu, jika diantara umat Islam menjadi yang kelima maka dalam hidupnya ia akan menjadi 

yang celaka. 

B. Asbabul Nuzul Ayat Dan Pemahaman Hadits 

Sebagaimana dikutip oleh Ade Jalaludin, Asbabul Nuzul QS. Al-Mujadalah 

ayat 11 ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Muqatil bin Hibban, ia 

mengatakan bahwa pada suatu hari yaitu pada hari jumat, Rasulullah Saw berada di 



 
 

shuffah mengadakan pertemuan disuatu tempat yang sempit, dengan maksud 

menghormati pahlawan perang badar yang terdiri dari kaum muhajirin dan Anshar. 

Beberapa pahlawan perang badar ini terlambat datang, diantaranya Tsabit bin Qais, 

sehingga mereka berdiri diluar ruangan. Mereka mengucapkan salam 

“Assalamualaikum Ayyuhan Nabi Wabarakatuh”, lalu Nabi menjawabnya. Mereka 

pun mengucapkan kepada orang-orang yang terlebih dahulu datang,  dan dijawab 

pula oleh mereka. Para pahlawan badar itu tetap berdiri, menunggu tempat yang 

disediakan bagi mereka tetapi tak ada yang memperdulikannya. Melihat keadaan 

tersebut, Rasulullah menjadi kecewa lalu menyuruh kepada orang-orang sekitarnya 

untuk berdiri. Diantara mereka ada yang berdiri tetapi rasa keengganan Nampak 

diwajah mereka. Maka orang-orang munafik memberikan reaksi dengan maksud 

mencela Nabi, sambil mengatakan “Demi Allah, Muhammad tidak adil, ada orang 

yang lebih dating dengan maksud memperoleh tempat duduk didekatnya, tetapi 

disuruh berdiri untuk diberikan kepada orang yang terlambat dating”. Lalu 

turumlah ayat ini.
40 

Bagian akhir ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat tinggi 

kedudukan orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang 

beriman diangkat kedudukannya oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan orang-orang 

yang berilmu diangkat kedudukannya karena mereka dapat member banyak 

manfaat kepada orang lain. Ilmu disini tidak terbatas pada ilmu-ilmu agama saja, 

tetapi termasuk didalamnya ilmu-ilmu keduniaan. Apapun ilmu yang dimiliki 

seseorang bila ilmu itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, ilmu itu tergolong 

salah satu dalam tiga pusaka yang tidak akan putus meskipun pemiliknya 

meninggal dunia. Tiga pusaka yang dimaksud adalah sedekah jariah, ilmu yang 

bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya.
40 



 
 

 Sebagaimana yang dikutip oleh Siti Sifa Fauziah menjelaskan Dalam hadist 

riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majjah dijelaskan bahwa 

barangsiapa yang mencari suatu jalan, baik melalui hati atau inderanya untuk 

mencari ilmu baik sedikit ataupun banyak dengan niat baik dan mengharapkan 

kemanfaatan darinya, maka Allah akan memperudah jalannya menuju syurga. 

Dalam hal ini dianjurkan pula untuk merantau dalam menggapai ilmu.
42 

 Rasulullah Saw diutus oleh Allah SWT untuk memberikan petunjuk kepada 

manusia ke jalan yang  baik dan benar. Jalan kebahagiaan mereka didunia dan 

diakhirat, jalan selamat dunia dan jalan kehormatan dunia akhirat. Untuk enca[ai 

hal tersebut ilmulah sebagai kuncinya harus dikuasai. Beliau selalu memberikan 

motivasimenuntut ilmu, menjadi ulama dan pewaris para Nabi. Ada beberapa 

motivasi bagi penuntut ilmu atau ‘alim yang disebutkan dalam hadist sebagai 

berikut :
42 

1. Dimudahkan jalan ke surga 

Maksudnya barang siapa yang menempuh suatu jalan, berjalan atau masuk 

menuju tujuan mencari suatu jalan, baik ilmu sedikit atau banyak, ilmu 

agama maupun ilmu umum. Hadist ini memberikan motivasi orang yang 

berupaya menuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum dimudahkan 

jalannya masuk surga yakni diberikan pertolongan jalan masuk surga, 

dengan cara mengamalkan ilmunya itu dalam bentuk amal saleh. 

2. Dihormati para malaikat 

Dalam garis besarnya ada dua makna yakni makna majas (metafora) dan 

makna hakikat. Makna majasnya, malaikat hormat dan merendah terhadap 

penuntut ilmu sedangkan makna hakikatnya, para malaikat menghamparkan 

sayapnya untuk diduduki para penuntut ilmu, karena ridha terhadapnya. 



 
 

3. Dimohonkan pengampunan makhluk di langit dan di bumi 

Semua makhluk di langit dan di bumi, didaratan dan di lautan semuanya 

memohonkan ampunan. 

4. Sebagai penerang 

Kedudukan orang ‘alim lebih utama dibandingkan dengan ahli ibadah. 

Maksud orang ‘alim disini adalah orang yang disibukkan dengan ilmunya 

untuk mengajar dan menyebarkannya setelah mengamalkannya, baik yang 

fardhu maupun yang sunnah. Adapun orang ahli ibadah adalah orang yang 

disibukkan dengan ibadah, seluruh waktunya di isi dengan ibadah sunnah 

sekalipun dia mengetahui hal-hal yang menyebabkan keabsahannya. 

Perbandingan keutamaan keduanya bagaikan perbandingan antara cahaya 

bulan purnama dan cahaya bintang-.bintang di langit. 

5. Pewaris para Nabi 

Ulama adalah pewaris para Nabi di dalam menyampaikan ilmu dan 

menghukumi diantara manusia dengan ilmu, bukan didalam membuat 

syariat. Dinar dan Dirham cerminan harta benda, artinya para Nabi tidak 

mewariskan harta atau benda sedikitpun, mereka hanya mewariskan ilmu. 

Ilmu yang diwariskan para Nabi banyak sekali tetapi semuanya digunakan 

untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menunjukkan keesaan Allah, 

dan untuk mempertebal keimanan. 

6. Ilmu bagian yang banyak 

Barangsiapa yang mengambil warisan ilmu berarti mengambil bagian yang 

banyak, tidak seperti warisan harta benda yang lenyap kemudian. Ilmu 

sebagai kunci kesuksesan dunia dan akhirat, seorang yang ingin 

memperoleh kebahagiaan dunia, harus disertai ilmu, seseorang yang ingin 



 
 

mendapatkan kebahagiaan airkhirat harus disertai ilmu juga. Seseorang yang 

mendapatkan warisan ilmu akan dapat memperoleh segala kebahagiaan 

tersebut, tetapi seseorang yang hanya mendapatkan warisan harta benda saja 

tanpa disertai warisan ilmu, harta itu tidak akan membahagiakan. 

 Dengan anjuran dan dorongan belajar dalam hadits ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa hadist ini mengandung motivasi belajar dari segi ekstrinsik 

yaitu motivasi yang didapatkan dari luar seperti ingin masuk surga dihormati 

malaikat dan lain-lain yang tujuannya untuk menguatkan motif yang 

melatarbelakangiperbuatan itu. Rasulullah memotivasi kita untuk belajar, karena 

belajar merupakan salah satu jalan untuk menggapai surga. Sehingga kita 

termotivasi untuk tetap belajar.
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan penelitian yang sudah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi 

belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Pada 

Mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 tahun 2013. Besarnya kontribusi yang 

dilihat dari nilai Odds Ratio 18,37 (CI 95% = 7,14 – 47,25) menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki motivasi kuat berpeluang 18,37 kali lebih besar 

mempunyai prestasi belajar yang baik dibandingkan dengan responden yang 

memiliki motivasi rendah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa motivasi 

memegang peranan penting dalam memberikan gairah, dan rasa senang dalam 

belajar sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang 

banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Kuat lemahnya motivasi belajar 

seseorang perlu turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu motivasi 

belajar perlu diusahakan terutama berasal dari dalam diri (motivasi instrinsik) 

dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus 

untuk mencapai cita-cita. Senantiasa memasang tekad bulat dan selalu optimis 

bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar. Bila ada mahasiswa yang kurang 

memiliki motivasi instrinsik diperlukan dorongan dari luar yaitu motivasi 

ekstrinsik agar mahasiswa termotivasi untuk belajar. 

2. Dalam Al-quran juga telah dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat tinggi 

kedudukan orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang 



 
 

beriman diangkat kedudukannya oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan orang-

orang yang berilmu diangkat kedudukannya karena mereka dapat member 

banyak manfaat kepada orang lain. Ilmu disini tidak terbatas pada ilmu-ilmu 

agama saja, tetapi termasuk didalamnya ilmu-ilmu keduniaan. Apapun ilmu 

yang dimiliki seseorang bila ilmu itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, 

ilmu itu tergolong salah satu dalam tiga pusaka yang tidak akan putus meskipun 

pemiliknya meninggal dunia. 

B. SARAN 

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

- Melihat motivasi belajar memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

prestasi belajar, disaran kepada mahasiswa untuk lebih meningkatkan 

motivasi belajarnya, misalnya dengan pemberian tugas-tugas maka 

mahasiswa lebih dapat mendalami materi yang disampaikan sehingga 

hasil belajarnya juga diharapkan dapat meningkat, mengoptimalkan 

kepada mahasiswa penerapan belajar antara lain : belajar menjadi lebih 

bermakna bila mahasiswa memahami tujuan belajar, bila siswa 

dihadapkan pada pemecahan masalah yang menantangnya,  serta 

mahasiswa memahami prinsip penilaian dan tujuan hasil nilai belajar 

kedepannya. 

2. Bagi Institusi 

- Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa, untuk 

itu peningkatan motivasi belajar siswa merupakan usaha yang paling 

sesuai untuk meningkatkan dan atau mempertahankan prestasi belajar 

mahasiswa. 



 
 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

- Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat factor-faktor lain yang 

menentukan prestasi belajar seseorang, seperti penglihatan, pendengaran, 

minat, bakat, sikap, kesehatan mental, kondisi tempat belajar, sarana dan 

perlengkapan belajar, materi pelajaran, kondisi lingkungan, belajar, 

dukungan social, serta pengaruh budaya. Dengan demikian dinilai perlu 

untuk disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor-

faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar. 
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Lampiran 2 

INFORMED CONSENT 

( Persetujuan Keikutsertaan dalam Penelitian) 

 

         Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan ini menyatakan 

sebenar-benarnya bahwa saya bersedia untuk ikut berperan serta dalam penelitian yang                  

berjudul “Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Makassar ”. 

         Saya diharapkan untuk menjawab dan mengisi daftar pertanyaan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Saya mengerti bahwa tidak ada resiko yang akan 

terjadi, karena itu jawaban yang saya berikan adalah yang sebenarnya. 

         Saya mengetahui bahwa catatan data informasi yang diberikan mengenai penelitian ini 

akan dirahasiakan, dan semua berkas yang mencantumkan identitas saya akan dijaga 

kerahasiaannya. 

         Demikian hal ini saya perbuat, dengan ini saya menyatakan kesediaan saya secara 

suka rela dan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini tanpa ada unsur paksaan dari 

siapa pun. 

 

Tanggal  :Makassar,   Desember 2013 

No. Responden : 

No. Stambuk  : 

 

Tanda Tangan  : 

 

 



 
 

Lampiran 3 

LEMBAR KUESIONER 

 

Judul Penelitian :  HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN 

PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR. 

Tanggal Penelitian :  

No. Kode Responden : 

Petunjuk:  

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan saudara/saudari untuk menjawab 

seluruh pertanyaan 

2. Berilah tanda cek (√) pada pertanyaan yang anda anggap paling sesuai 

 

A. Data Demografi 

 

1. Initial Responden       : 

2. Umur                   :              Tahun 

3. Asal Sekolah              : 

 

4. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan* 

5. Agama   : 

6. Suku   : 

7. Angkatan   : 

8. Penghasilan orang tua perbulan :  

  > Rp. 5.000.000         ≤ Rp. 5.000.000 

 

 

Nb: * coret yang tidak perlu 



 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS 

KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

 

Ada 5 Alternatif Jawaban Yaitu : 

 SS  : Sangat setuju 

 S  : Setuju 

 KS  : Kurang Setuju 

 TS  :Tidak setuju 

 STS  :Sangat tidak setuju 

 

No ASPEK YANG AKAN DITELITI Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Sebelum berangkat kuliah mempersiapkan 

diri dan kelengkapan alat belajar 

     

2. Memiliki dan melihat jadwal perkuliahan 

(silabus) sebelum berangkat kuliah 

     

3. Berangkat/masuk kuliah sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan (tepat pada 

waktunya 

     

4. Berkonsentrasi memperhatikan penjelasan 

dosen yang memberikan materi perkuliahan 

     

5. Mengerti dan memahami apa yang 

sedang/telah diberikan atau yang dijelaskan 

dosen 

     

6. Aktif bertanya tentang persoalan/masalah 

yang belum dimengerti/dipahami 

     

7. Mempelajari kembali (membaca ulang) 

materi perkuliahan di rumah 

     

8. Memiliki/mempunyai jadwal (jam) belajar 

khusus di rumah 

     

9. Tekun mencari dan menemukan hal-hal atau 

masalah yang baru (yang belum dimengerti) 

melalui belajar mandiri 

     



 
 

10. Memberikan ide-ide/tanggapan dalam 

diskusi kelompok atau saat seminar di kelas 

     

11. Memberikan argumentasi/mempertahankan 

pendapat terhadap hal-hal yang benar 

(rasional) atau yang diyakini kebenarannya 

     

12. Melaksanakan/mengumpulkan tugas sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan 

     

13. Menganggap tugas-tugas yang diberikan 

dosen adalah tanggung jawab yang harus 

segera dilaksanakan/diselesaikan 

     

14. Menyelesaikan/memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan pelajaran secara mandiri 

     

15. Saya berkeinginan untuk menjadi yang 

terbaik (keinginan untuk mendapatkan nilai 

ujian/Indeks Prestasi yang tinggi) 

     

Sumber : Kuesioner 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4 

 

Tabel SPSS Hasil Analisis 

 
 

[DataSet1] E:\BAHAN KULIAH KEDOKTERAN PARDI\SEMESTER 7\PROPOSAL SI

AP 2013 - pos uji\SPSS JADI.sav 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

UMUR 159 17 23 19.71 .970 

IPK 159 .57 3.79 2.6324 .57625 

HasilMotivasi 159 66 100 80.94 7.648 

Valid N 

(listwise) 
159 

    

 

 

1. Distribusi Frequensi Responden 
 

ANGKATAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2011 74 46.5 46.5 46.5 

2012 85 53.5 53.5 100.0 

Total 159 100.0 100.0  

 

 

JENISKELAMIN 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 41 25.8 25.8 25.8 

Perempuan 118 74.2 74.2 100.0 

Total 159 100.0 100.0  

 

 

 



 
 

UMUR 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17 1 .6 .6 .6 

18 11 6.9 6.9 7.5 

19 55 34.6 34.6 42.1 

20 66 41.5 41.5 83.6 

21 20 12.6 12.6 96.2 

22 4 2.5 2.5 98.7 

23 2 1.3 1.3 100.0 

Total 159 100.0 100.0  

 

 

Motivasi 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lemah 55 34.6 34.6 34.6 

Kuat 104 65.4 65.4 100.0 

Total 159 100.0 100.0  

 

 

Prestasi 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 81 50.9 50.9 50.9 

Baik 78 49.1 49.1 100.0 

Total 159 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Distribusi Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar 

Responden 

 

Motivasi * Prestasi Crosstabulation 

   Prestasi 

Total    Kurang Baik 

Motivasi Lemah Count 49 6 55 

Expected Count 28.0 27.0 55.0 

% within Motivasi 89.1% 10.9% 100.0% 

% within Prestasi 60.5% 7.7% 34.6% 

% of Total 30.8% 3.8% 34.6% 

Kuat Count 32 72 104 

Expected Count 53.0 51.0 104.0 

% within Motivasi 30.8% 69.2% 100.0% 

% within Prestasi 39.5% 92.3% 65.4% 

% of Total 20.1% 45.3% 65.4% 

Total Count 81 78 159 

Expected Count 81.0 78.0 159.0 

% within Motivasi 50.9% 49.1% 100.0% 

% within Prestasi 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.9% 49.1% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 48.964
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 46.658 1 .000   

Likelihood Ratio 54.071 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
48.656 1 .000 

  

N of Valid Cases
b
 159     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,98. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Motivasi 

(Sedang / Kuat) 
18.375 7.146 47.251 

For cohort Prestasi = 

Kurang 
2.895 2.139 3.919 

For cohort Prestasi = Baik 
.158 .073 .339 

N of Valid Cases 159   
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